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Aanwezig: Peter Bootsman (PB), Corrie van Breemen (CvB), Tessa Bouterse (TB), Frans 

Engelander (FE), Ben Haspels (BH), Cees Keur (CK), Willemijn van Klingeren (WvK), 
Lyda Rodenhuis (LR), Martijn Schouten (MS, vz), Mart van Staveren (MvS), Han 
Warning (HW), Louise van Zandvoort (LvZ) 

Afwezig: Marc van Staveren (MvanS, pm), Piet Kwak (PK) 
Gast:  
Onderwerp: Notulen vergadering Algemeen Bestuur 

Plaats en tijd: De Rank 19.30 uur, dinsdag 31 mei 2022 

 

• 19.30 uur – Opening 

 

• 19.35 uur - Vaststelling agenda en mededelingen 

▪ Poloshirts indien de jasjes te warm zijn, 30 euro per stuk. Maat opgeven aan Peter. 
 

• 19.40 uur – Correspondentie:  
Datum Omschrijving Actie: 

1 29 april Radar, bureau voor 
sociale vraagstukken 

Meedenken aan ideeën voor community building Oosterdreef. Aangegeven druk 
genoeg te hebben met ons eigen manifest. 

2 10 mei DR Rijsenhout Compliment voor en vraag over onze website. Vraag beantwoord en aangegeven 
dat we hen eventueel in contact zouden kunnen brengen met de webmaster. Geen 
reactie meer ontvangen. 

3 12 mei Inwoner Slogan voor Nieuw-Vennep. Doorgestuurd naar JVC 

4 12 mei Inwoner Burgerveen Petitie krimpluchtvaart – wel geen aandacht geven? 

5 13 mei Inwoner (Te) laat voor beplanten Vliegerweide? Doorgestuurd naar B&O. Antwoord: Wordt 
opgenomen door Alex Jansen van SSC.  

 

▪ 19.50 uur – Actielijst en vorige verslag: 
Nr. Omschrijving Actie Gereed 

1 Werven nieuwe leden  DB/AB 2022 

2 DR 2.0 afmaken  JVC Juni 22 

3 11 juni: tekst nu compleet goedgekeurd. 
Manifest dient nog te worden aangepast – aanpassen in juni 

DB/AB            15 mei 22 

4 Oproep FB suggesties beter afstelling verkeerslichten kruising 
Hoofdweg en Venneperweg – 4 reacties: eenrichtingsverkeer, 
rotonde, gevaar voor langzaam verkeer 

MvS Input eindigt 
eind mei 

5 Inspreken PARK21 MS Na de zomer 
    
 Vorig verslag: Akkoord   

 

• 19.55 uur - Bestuurszaken: 

▪ 8 juni Deelname aan halfjaarlijkse dorps- en wijkraden 

▪ DR heeft veiligheid aangegeven 

o Hangjeugd bij het centrum 

o Venneperstraat: brommers racen – palen plaatsen 

o Weinig handhaving 

▪ 11 juni Informatiemarkt 11.00-15.00 uur 

▪ DR heeft stand met BIZ en OVHZ 

▪ Peter heeft een groepsapp aangemaakt om afspraken te maken  

▪ Thema: wonen en VSP 

▪ Gezamenlijk VSP plan van BiZ, OVHZ en DR 

▪ Ontbrekende element: centrum 

▪ Bij GO: onduidelijkheid over inbreng DR, BIZ en OVHZ terwijl 

Sedee heeft toegegeven dat het meegenomen zou worden in de 

uiteindelijke versie 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LVyR6i8bDm4vc4SAkUtud6qJ7FogLh_vFOgU4CTVIJQ/edit#gid=233254916
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LVyR6i8bDm4vc4SAkUtud6qJ7FogLh_vFOgU4CTVIJQ/edit#gid=233254916
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▪ Indien de inbreng niet wordt meegenomen dan zoeken we de 

publiciteit. Vandaar een bijeenkomst op 1 juni met Vincent 

▪ VSP concept: geen stakeholders geraadpleegd. Onze inbreng 

betreft niet alleen oplossingen op knelpunten, maar wat zijn 

daarvan de consequenties: denk aan het autoluw maken van het 

centrum, verkeer uit parkeergarage Symfonie moet kunnen 

doorstromen, laden lossen op een veilige manier 

▪ Overleg DR, BIZ en OVHZ overleg: met 1 plan naar buiten treden. Kruising 

Hoofdweg/Noorderdreef en Zuiderdreef een rotonde à la Abbenes. Er is 

onderzocht of zo’n rotonde past. Logo’s en letters heeft het plan afgedrukt 

en gepresenteerd. Dit zou mogelijk het centrum ontlasten. Rotondes 

kosten wel geld maar je wil met alle nieuwbouw ook zorgen dat het 

centrum niet vastloopt.  

▪ Doelstelling: Nu de gemeente daarvoor alvast warm laten lopen. 

▪ Bezoek Fietsenbond – ideeën over fietsen in centrum  

▪ Presentatie in G&G: auto’s nemen meer ruimte in beslag t.o.v. de 

fiets 

▪ Wat kosten ongelukken? 

▪ NV kwesties: Venneperweg en Schoolstraat (geen 

tweerichtingsverkeer) 

▪ Toegang richting mobiliteitshub via Poststraat: Liever via 

Doorbraak naar de hub en door de Poststraat er weer uit 

▪ Fietsen met Vincent: 

▪ Grote vrachtauto moet tegen het verkeer in om te kunnen parkeren 

▪ Verkeer stroopt op richting Kerkstraat  

▪ Braakliggende terreinen (Hoefbladstraat) 

▪ Sarabande (flexwonen?) 

▪ Vliegerweide 

▪ Dierenvreugd (belang van de kinderboerderij) 

▪ Jeugdland (subsidie verdwijnt) 

▪ Noodschool Op Maat die nog afgebroken moet worden 

▪ Herfstpark (bomen en bestrating) 

▪ Dankbaar voor deze ronde Nieuw-Vennep. In het najaar weer. 

▪ Flexwonen: participatie gevraagd vanuit Ymere. Echter heeft de gemeente 

aangegeven dat Ymere het uitvoert 

▪ Sarabande loopt vertraging op en nog steeds geen communicatie 

richting bewoners 

▪ ‘Samenwonen’ moet Ymere regelen. Niet ‘afwentelen’ op DR 

▪ Mogelijke uitbreiding van Tiny houses bij de A4 (grond van van de 

Valk) voor 200 personen 

▪ Lowietje gaat weg. Daar komen nu appartementen. 

▪ Gebiedsoverleg (GO) 

▪ Overleg moet meer gestructureerd en concreter ingezet worden 

▪ Niet te breed qua onderwerpen 

 

• 20.45 uur – Pauze 

• 21.00 uur – Financiën 

▪ Kascommissie: zag  er prima uit en décharge is getekend. Leven in Nieuw-Vennep 

(LINV) staat er nog steeds op – dit moet vervallen en gebruikt worden bij ons 65-
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jarig feest (gratis ijs of friet o.i.d.) Of een dorpsraadcafé of expertise inhuren. Cees 

(en anderen) kunnen komen met een plan om de DR te promoten. 

 
• 21.10 uur – Commissies: 

▪ JVC  

▪ Bloembakken verwijderen. Martijn neemt contact op met de 

Meerlanden 

▪ Social cohesie wordt in de volgende JVC vergadering besproken. 

Maar wat is dan de doelstelling? 

▪ Voorbereiding voor de kerst meenemen voor de volgende 

vergadering 
▪ Piet heeft eerste overleg  met Pier K en enige beeldende 

kunstenaars over de mogelijkheden om meer ruimte en aandacht 

te verkrijgen voor kunst in zijn algemeenheid in Nieuw-Vennep, 

één van de actiepunten van JVC dit jaar. 

▪ Dennis en Piet hebben, met steun van Pier K, het overleg met de 

beeldende kunstenaars (misschien met behulp van de uitnodiging, 

"bijeenkomst cultuurcommissie Nieuw-Vennep") die we stuurden 

naar de kunstenaars op 16 mei) 

▪ Groen en Grijs 

▪ Fietsenbond presentatie  

▪ Dierenvreugd 

▪ Komende donderdag overleg 

▪ Harmoniekoepel 

▪ Klankbordgroepen: 

▪ VSP 

▪ 1 juni bijeenkomst 

▪ NVW 

▪ Ook met een stand op 11 juni – presentatie masterplan 

▪ 20 juni bijeenkomst 

▪ Pionier-Bols 

▪ 7 juni eerstvolgende bijeenkomst over verkeer 

▪ Zienswijzen zijn bestudeerd en verder uitgezocht door 

adviesbureaus 

▪ Welgelegen 

▪ Bewoners worden na de zomervakantie geïnformeerd 
 

• 21.30 uur – Publiciteit 

▪ Mei: 

▪ Tessa: intro  

▪ Lintje voor Piet 

▪ 11 juni: informatiemarkt 

▪ 12 juni: Taptoe op plein 

▪ 15 juni: Dierenvreugd schapen scheren 

▪ Bloembakken van de BiZ 

▪ Felicitatie aan de BiZ 
▪ Juni: 

▪ Verslag over 11 mei Informatiemarkt en 12 juni Taptoe 
 

• 21.40 uur – Rondvraag 
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• Voortgangsrapportage PARK21 (van 2021) wordt toegevoegd  

 

• 22.00 uur - Sluiting  

 
 

 
 

 


